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Imaginea alăturată este
logoul Jubileului, în care
îl vedem pe Isus
Cristos purtând
pe umeri, în
mod simbolic,
umanitatea.
Colorează!

Jubileul are și un moto pe care
îl afli dacă din literele de
mai jos elimini cuvintele
LOGO și MOTO, care
se tot repetă. Scrie
la final motoul
pe care l-ai
descoperit.
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mod simbolic,
umanitatea.
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Jubileul are și un moto pe care
îl afli dacă deasupra
fiecărui grup de două
litere scrii litera care
se află între ele.
De exemplu
deasupra la LN
scrii litera M
(L-M-N).
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Jubileul are și un moto pe care
îl afli scriind în fiecare căsuță
litera corespunzătoare
cifrei indicate, conform
cheii de rezolvare
indicate la final.
(Ex: scrie A unde
apare cifra 8.)
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Logoul și motoul le vei vedea des în timpul Jubileului Milostivirii, pe care
de altfel îl și exprimă foarte bine într-un mod concentrat. Avem pe de o
parte deci motoul (între timp sigur l-ai descifrat, nu?), luat Evanghelia lui
Luca (6,36), care este o invitație la a urma exemplul de milostivire al
Tatălui. Adică în loc să judecăm și să condamnăm, să căutăm să oferim
iubire și iertare fără măsură (cf. Luca 6,37-38).
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Logoul - realizat de părintele iezuit Marko I. Rupnik - folosește o imagine
foarte importantă pentru Biserica primară: cea a Fiului care ia pe umerii
Săi oița rătăcită, simbol tocmai pentru omul rătăcit, ca în desen. Pentru
acest om (orice om, fiecare om) Fiul lui Dumnezeu s-a coborât din ceruri,
s-a întrupat, iar apoi a murit și a înviat, răscumpărându-l din păcat.
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Dacă ai privit atent desenul ai observat cu siguranță ceva ciudat la ochi:
ochii Bunului Păstor se întrepătrund cu ochii omului. Aceasta ne arată că
Isus Cristos a venit pentru ca El să vadă prin ochii omului, dar și pentru ca
omul să vadă prin ochii lui Dumnezeu.
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Logoul este încadrat într-o formă de
migdală (numită și mandorla),
întâlnită des în iconografie, în
special în cea antică și medievală.
Ea apare la intersecția a două
cercuri, amintind de Isus Cristos care
împărtășește două naturi: divină și
umană.
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Cele trei ovale concentrice, dacă te-ai inspirat din logoul color, le-ai făcut
cu nuanțe tot mai deschise înspre exterior. Partea întunecată din interior
sugerează noaptea păcatului și a morții, din care Isus Cristos scoate
umanitatea afară la lumină.
© cateheza.ro - J0132
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